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Ärendesida 3(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 8-10 18.6.2018  

 
 
 
 

§ 8 Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av fullmäktigeordförande Gösta Willman. 

 
 
FMGE:   

 
 
 
 

§ 9 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet  

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter. 

Konstateras också att röstlängden är uppgjord enligt § 6 i grundavtalet. 

 

       BILAGA § 9 

 

STYR:  föreslår att namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. 

 
 

FMGE:  

 

 

 

 

§ 10 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 

FMGE:   

 

 

 



Ärendesida 4(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 11-12 18.6.2018 

 
 
 
 

§ 11 Sammanträdets laglighet 

Kallelse till fullmäktiges sammanträde har skett enligt bestämmelserna i grundavtalets 7 §. En-

ligt grundavtalets 8 § är fullmäktige beslutfört om minst 2/3 av medlemmarna är närvarande 

och dessa representerar minst hälften (1/2) av det sammanlagda röstetalet för samtliga med-

lemmar. 

 
 

STYR:  föreslår att fullmäktige beslutar om sammanträdets laglighet. 

 

FMGE:  

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 

Enligt förvaltningsstadgans 104 § skall fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigeledamö-

ter. Efter justeringen hålls fullmäktiges protokoll tillgängliga på samkommunens webbplats så 

som bestäms i 140 § i kommunallagen. 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige väljer Granlund Gun och Haldin Annica till 

protokolljusterare. 

 

FMGE:  



Ärendesida 5(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Revisionsnämnden  48 21.3.2018 

Revisionsnämnden  54 26.4.2018  

Fullmäktige 13 18.6.2018 

 

 

 

 
Revisionsnämnden                      48                21.3.2018 

 

§ 48 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2017 - första behandlingen av preliminär utvär-

deringsberättelse och färdigställda delområden  

 

Preliminär utvärderingsberättelse för år 2017 med färdigställda delområden pre-

senteras för nämnden under mötet. Utkastversionen distribueras separat elektro-

niskt fredagen 6.4.2018.  

 

Noteras att utvärderingsberättelsens överlåtelsedatum till VSVD-fullmäktiges pre-

sidium är fastställd till 28.5.2018. 

 

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

 

Revisionsnämnden: 

 

Revisionsnämnden beslutar att diskutera utvärderingsberättelsens uppläggning 

och innehåll samt behovet av tilläggsutredningar mm. för fortsatt beredning.  

 

Beslut: Nämnden diskuterade den preliminära utvärderingsberättelsens upplägg-

ning 

(version 11042018) och berättelseversionens färdigställda delområden genomgicks 

och 

godkändes för fortsatt beredning och slutlig behandling 26.4.2018.  

__________________________________________________________________________________________ 

Revisionsnämnden                      54                26.4.2018 

 

§ 54 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2017  

 

Samkommunrevisorn har framställt för nämnden 26.4.2018 daterad version av ut-

värderingsberättelsens för år 2017, som har sänts nämnden i samband med denna 

möteskallelse.   Behandlingen, stiliseringen och kompletteringen av utvärderings-

berättelsen fortsätter på basen av tidigare godkänd berättelsestomme och torde 

godkännas samt undertecknas.   

 

 

 

        fortsätter 



Ärendesida 6(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Revisionsnämnden  54 26.4.2018  

Fullmäktige 13 18.6.2018 

 

 

 

 

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

 

Revisionsnämnden behandlar och godkänner utvärderingsberättelsen för år 2017 

och föreslår att fullmäktige  

 

1) antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2017 till kännedom  

2) uppmanar styrelsen att i samband med följande budget-, plane- och bokslutsbe-

redning beakta berättelsens iakttagelser och  

 

3) begär styrelsens redogörelse av iakttagelserna i utvärderingsberättelsen sålunda 

att den kan behandlas på styrelsens möte i november i 2018, varefter den tillställs 

revisionsnämnden och VSVD-fullmäktige till kännedom. 

 

Beslut: Godkändes. 

________________________________________________________________ 

 

Fullmäktige 13 18.6.2018 

 

 

§ 13 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2017 

Revisionsnämnden behandlar och godkänner utvärderingsberättelsen för år 2017. 

 

REV.NÄMND:  1) föreslår att fullmäktige antecknar revisionsnämndens 

utvärderingsberättelse för år 2017 till kännedom  

2) uppmanar styrelsen att i samband med följande budget-, plane- 

och bokslutsberedning beakta berättelsens iakttagelser  

3) begär styrelsens redogörelse av iakttagelserna i utvärderingsbe-

rättelsen sålunda att den kan behandlas på styrelsens möte i no-

vember i 2018, varefter den tillställs revisionsnämnden och VSVD-

fullmäktige till kännedom. 

 

FMGE:  

 

 



Ärendesida 7(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Revisionsnämnden 53 26.4.2018 

Fullmäktige 14 18.6.2018 

 

 

 

§ 53 Revisionsberättelsen för år 2017, fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet 

 

KomL § 125: Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med 

en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen skall också innehålla ett uttalande om 

bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas medlem i organet i fråga och den ledande 

tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (den redovisningsskyldiga).  

 

Om revisorerna konstaterar att kommunens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag 

eller fullmäktiges beslut och felet eller den åsamkade skadan inte är ringa, skall i revisionsberät-

telsen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkningen kan inte 

riktas mot fullmäktige. Revisionsnämnden skall inhämta en förklaring av den som saken gäller 

samt kommunstyrelsens utlåtande om en anmärkning i revisionsberättelsen.  

 

Fullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättel-

sen och anmärkningar i den föranleder. När fullmäktige godkänner bokslutet skall fullmäktige 

besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.  

 

Ansvariga OFR-revisorn Anders Lidman tillställer revisionsnämnden revisionsberättelsen för år 

2017, som ej innehåller anmärkningar enligt KomL § 125.  

 

Beslutsförslag. Ordförande Heir: 

 

Revisionsnämnden: 

 

Fullmäktige  

 
1) antecknar revisionsberättelsen till kännedom, 
 
2) fastställer bokslutet för år 2017 och   
 
3) beviljar förtroendeorganens medlemmar och redovisningsskyldiga tjänsteinne-
havare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017.  

 

Beslut: Godkändes. 

 

 

 

 

        fortsätter 

 



Ärendesida 8(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 14 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 14 Revisionsberättelsen för år 2017, fastställande av bokslutet och beviljande av an-

svarsfrihet 

Styrelsens bokslutsbehandling 5.3.2018 / § 36 BILAGA § 14/1 

BDO Audiator Ab:s revisionsberättelse för år 2017 BILAGA § 14/2 

Vasa sjukvårdsdistrikt bokslut 2017   BILAGA § 14/3 

 

 

REV.NÄMND:  föreslår att fullmäktige 

 

1) antecknar revisionsberättelsen till kännedom 

 

2) fastställer bokslutet för år 2017 

 

3) beviljar förtroendeorganens medlemmar och redovis-

ningsskyldiga tjänsteinnehavare ansvarsfrihet för  

räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017. 

 

FMGE:   

 



Ärendesida 9(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 82 21.5.2018 

Fullmäktige 15 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 82 Anskaffning av Pet-CT 

 

Svd:s dir 25 

I samband med att verksamhets- och ekonomiplanen gjordes för åren 2018-2020 diskuterades 

ingående behovet av en egen PET-CT. Apparaten skulle behövas för att vi fortsättningsvis skulle 

vara bland de främsta sjukhusen vad det gällde diagnosticeringen och vården av cancersjukdo-

mar. Men också andra specialiteter kan dra nytta av apparaturen. Investeringen var dock så 

kännbar att den inte kunde tas med i budgeten för 2018 utan sköts på framtiden. 

 

I det läget kom Medicinska stiftelsen i Vasa – Vaasan lääketieteellinen säätiö sr 25.1.2018 med 

ett initiativ om att stöda en PET-CT anskaffning med 100 000 euro om fullmäktige för Vasa 

sjukvårdsdistrikt inom juni 2018 tar ett beslut att till Vasa centralsjukhus anskaffa en PET-CT. 

Samtidigt 1.2.2018 kom också Pohjanmaan Syöpäyhdistys – Österbottens cancerförening ry 

med ett liknande initiativ. Cancerföreningen hade beslutat att inleda en insamling under nam-

net #PETforBOTNIA. Målsättningen med insamlingen är att kunna uppnå 100 000–150 000 

euro till stöd för anskaffningen av en PET-CT. Donationen skulle överlämnas så fort beslutet om 

en PET-CT anskaffning är gjord. De två initiativen har gett en oerhörd genklang i hela Österbot-

ten och flera föreningar, organisationer och privatpersoner har meddelat att de stöder Cancer-

föreningens insamling.   

 

Förutom de donationer som kommer via Cancerföreningen har också Viktor Ollqvists stiftelse 

17.4.2018 meddelat att de bidrar med 100 000 euro om anskaffningen förverkligas.    

 

Med anledning av detta lät styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt utreda behovet för och anskaff-

ningsvillkoren för en PET-CT och huruvida man kunde påskynda anskaffningen. Utredningen 

föredrogs i styrelsen 19.2.2018 och ur den framgick att man måste göra 370-380 undersökning-

ar per år för att kostnaderna för egen verksamhet skulle bli samma som för köpt verksamhet. 

Det har förts diskussioner med Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt över deras intresse av att 

köpa tjänster. Deras inställning är att undersökningarna för de patienter som går i Vasa på 

strålbehandling kan köpas i Vasa. Det gör att antalet undersökningar kommer upp till det mi-

nimiantal som behövs. Därtill kommer alla de fördelar som våra patienter får genom kortare re-

sor. I U-byggnaden finns ett rum reserverat för en PET-CT. Chefsöverläkaren gjorde till styrel-

sebehandlingen en utredning över anskaffningsvillkoren för en PET-CT. Utredningen finns som 

bilaga och slutsatserna i utredningen gäller fortsättningsvis. Enligt utredningen skulle en PET-

CT kosta 2 800 000 euro och en automatdoserare 150 000 euro och ett laminarflödesskåp 100 

000 euro. Att iordningsställa utrymmena i U-byggnaden skulle kosta 260 000 euro. 

 

PET-CT-utredning     BILAGA § 82/1 

          fortsätter 



Ärendesida 10(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 82 21.5.2018 

Fullmäktige 15 18.6.2018 

 

 

Vid samma styrelsemöte 19.2.2018 behandlade styrelsen frågan om initiativen till privata donat-

ioner till PET-CT och hur dessa skulle hanteras. Styrelsen förehöll sig positiv till dessa initiativ 

och beslöt att ärendet förs till fullmäktige för beslut i juni. I det sammanhanget måste man ha 

garantier på de belopp som bidragsgivarna förbinder sig till. Man kommer dock att fortsätt-

ningsvis under hela hösten fast fullmäktige beslutar om en anskaffning att ta emot donationer 

till en PET-CT. Dessa bidrag kommer motsvarande att minska de lån som måste tas för anskaff-

ningen.  

 

Cancerföreningen har gjort en beundransvärd insats i samband med insamlingen. Därtill har 

andra stiftelser och föreningar bl.a. Lions, Marthorna, Aktia stiftelsen och Fadderortsstiftelsen 

för att nämna några visat sitt engagemang genom att stöda Cancerföreningens insamling. Vid 

sitt styrelsemöte 16.5.2018 kunde cancerföreningen konstatera att man med säkerhet kan över-

lämna 250 000 euro, vilket överstiger det belopp som man ursprungligen satte upp. 

 

Det har från början uttalats att de insamlade pengarna går enbart till anskaffningen av PET-

CT:n och att sjukvårdsdistriktet står för de övriga kostnaderna inom ramen för sin budget. I da-

gens läge kan vi konstatera att de privata initiativen totalt har inbringat minst 450 000 euro till 

anskaffningen av en PET-CT. Detta är ett så kännbart tillägg till finansieringen att det motiverar 

en tidigareläggning av projektet. 
 

SVD:S DIR: styrelsen föreslår för fullmäktige att budgeten för 2018 änd-

ras så att: 

 en PET-CT anskaffas för 2 800 000 euro. 450 000 euro av 

apparaten betalas med insamlade medel 

 fullmäktige godkänner därtill att utrymmet i U-byggnaden 

saneras för 260 000 euro samt att automatdoserare skaffas 

för 150 000 euro och ett laminarflödesskåp för 100 000 

euro. 

 investeringen finansieras genom leasingarrangemang och 

de insamlade medlen används för att minska det belopp 

som leasingavtalet görs på 

 styrelsen befullmäktigas att fortsättningsvis ta emot donat-

ioner till förmån för PET-CT:n och dessa donationer kom-

mer att gå direkt och oavkortade till anskaffningen. 

 de utlovade donationspengarna betalas till sjukvårdsdi-

striktet två veckor efter det att ett anskaffningsavtal under-

tecknats. 

 

STYR.   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 
           fortsätter 



Ärendesida 11(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 15 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 15 Anskaffning av Pet-CT 

PET-CT-utredning     BILAGA § 15 

 

 

STYR:   föreslår att budgeten för 2018 ändras så att: 

 

 en PET-CT anskaffas för 2 800 000 euro. 450 000 euro av 

apparaten betalas med insamlade medel 

 fullmäktige godkänner därtill att utrymmet i U-byggnaden 

saneras för 260 000 euro samt att automatdoserare skaffas 

för 150 000 euro och ett laminarflödesskåp för 100 000 

euro. 

 investeringen finansieras genom leasingarrangemang och 

de insamlade medlen används för att minska det belopp 

som leasingavtalet görs på 

 styrelsen befullmäktigas att fortsättningsvis ta emot donat-

ioner till förmån för PET-CT:n och dessa donationer kom-

mer att gå direkt och oavkortade till anskaffningen. 

 de utlovade donationspengarna betalas till sjukvårdsdi-

striktet två veckor efter det att ett anskaffningsavtal under-

tecknats.  

 

FMGE:   



Ärendesida 12(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

  

Styrelsen 80 21.5.2018 

Fullmäktige 16 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 80 Budgetändring 2018  

 

Svd:s dir 23 
Beslutet om att överföra röntgenverksamheten från staden Jakobstads hälso- och sjukvård till 

Vasa sjukvårdsdistrikt från 1.1.2018 togs efter att budgeten för 2018 hade godkänts. Därför be-

höver budgeten för 2018 ändras dels till den delen men dels också som en följd av att rengö-

ringsverksamheten, näringscentralens och kantinens verksamhet samt mindre delar av verk-

samheten inom HR- och ekonomiförvaltningen har utlokaliserats till de nybildade aktiebolagen 

TeeSe Botnia och Mico Botnia, i vilka Vasa sjukvårdsdistrikt är delägare. Samtliga budgetänd-

ringar är kostnadsneutrala vad kommunernas betalningsandelar beträffar.  

 

Utgifterna för den övertagna röntgenverksamheten uppgår till totalt 2,13 miljoner euro och be-

räknas täckas av inkomster från dels de enheter inom staden Jakobstads hälso- och sjukvård 

som använder tjänsterna samt en mindre del från utomstående som anlitar röntgenverksamhet-

en i Jakobstad. 

 

Utgifterna för den verksamhet som har utlokaliserats till Mico Botnia och TeeSe Botnia uppgår 

till totalt 5,82 miljoner euro. Det är först och främst fråga om personalutgifter men även utgifter 

för material och köpta tjänster. Nettoutgifterna kommer fortfarande att belasta sjukvårdsdi-

striktet även framöver men då i form av utgifter för köpta tjänster. Målet är ändå att man så 

småningom skall kunna sänka kostnaderna genom effektivering av servicen inom bolagen. 

 

Efter årsskiftet har aktiviteterna kring anskaffningen av en PET-CT ökat och insamlingar har 

gjorts i Österbottens cancerförenings regi. Ärendet behandlas i en separat beredning. I budget-

ändringen har därför även medtagits ändringar i investeringsbudgeten när det gäller PET-CT-

anskaffningen samt anskaffning av nativröntgenutrustning och nödvändiga IT-uppdateringar 

till röntgenverksamheten i Jakobstad.  

 

Kostnaderna för en PET-CT inklusive en automatdoserare och laminarflödesskåp uppgår till 3 

050 000,-  euro och därtill krävs byggnadstekniska ändringar om 260 000,- euro. De insamlade 

medel som inflyter framöver minskar på sjukvårdsdistriktets andel av finansieringen med mot-

svarande summa. För nativröntgenutrustningen till Jakobstad reserveras 200 000,- euro. 

Finansieringen av dyrare apparatur föreslås framöver huvudsakligen skötas genom leasing. För 

IT-uppdateringen reserveras 70 000,- euro. 

 

Förutom ovanstående budgetändringar har enheten för andningsförlamade överförts från ser-

viceområdet för öppenvård till serviceområdet för bäddavdelningsvård. Ändringen medför var-

ken ökningar eller minskningar på totalnivån.  

          fortsätter 



Ärendesida 13(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 80 21.05.2018 

Fullmäktige 16 18.6.2018 

 

 

Budgetändringen innehåller även inrättande av tjänster och befattningar för den övertagna 

röntgenverksamheten samt avslutande av tjänster och befattningar för den utlokaliserade verk-

samheten. Dessutom har medtagits fyra kostnadsneutrala tjänstebenämningsförändringar. För 

PET-CT verksamheten har ännu inga befattningar medtagits eftersom verksamheten knappast 

kan inledas i någon större omfattning under 2018. Verksamheten kommer att kräva tilläggsre-

surser från 2019. 

 

 

 

 

Förslaget till budgetändring 2018    BILAGA § 80 

 

 

SVD:s DIR.:  föreslår att  

 

 styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ändringarna i 

driftsbudgeten för 2018 

 

 styrelsen föreslår att fullmäktige inrättar respektive avslutar 

tjänster och befattningar enligt förslaget 

 

 styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner en ändring i in-

vesteringsbudgeten så att den innefattar dels en PET-CT 

och dels en nativröntgen samt IT-uppdateringar för 

röntgenverksamheten i Jakobstad.  

 

 Finansieringen av apparaturen sköts genom leasing. 

 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt 

   __________ 

 

 

 

        fortsätter 



Ärendesida 14(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 16 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 16 Budgetändring 2018 

Förslag till budgetändring 2018   BILAGA § 16 

 

 

STYR:  föreslår att  

 

 fullmäktige godkänner ändringarna i driftsbudgeten för 

2018 

 

 fullmäktige inrättar respektive avslutar tjänster och befatt-

ningar enligt förslaget 

 

 fullmäktige godkänner en ändring i investeringsbudgeten så 

att den innefattar dels en PET-CT och dels en nativröntgen 

samt IT-uppdateringar för röntgenverksamheten i Jakob-

stad.  

 

 finansieringen av apparaturen sköts genom leasing. 

 

FMGE:   

 

 



Ärendesida 15(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 83 21.5.2018 

Fullmäktige 17 18.6.2018 

 

§ 83 Utredning av laboratoriefunktioner 

Svd:s dir 26 

Beredningen av det samarbetsprojekt som gavs arbetsnamnet Mlab-projektet påbörjades av of-

fentliga laboratorieaktörer på förhösten 2017. I beredningsarbetet deltog Fimlab Laboratorier 

Ab, NordLab-affärsverkssamkommun, Satakunta, Vasa och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 

samt Päijät-Häme välfärdssamkommun. Också Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt har anmält 

sitt intresse att ansluta sig till projektet. I och med det här kommer projektaktörernas verksam-

hetsnätverk och serviceutbud i så fall att omfatta ett befolkningsunderlag på över tre miljoner 

invånare.  

Mlab-projektet har beretts i samråd av samtliga parter och med hjälp av utomstående sakkun-

niga, Inspira Ab i ekonomiska frågor och Avance advokatbyrå Ab i juridiska frågor. Under be-

redningsarbetet har man berett en affärsverksplan, gjort ekonomiska analyser samt berett 

material för parternas beslutsfattare.  

Projektparterna är enhälligt överens om att verksamhetsmiljön för kliniska laboratorier i Fin-

land kommer att förändras avsevärt. Den verksamhet som tidigare i huvudsak har tillhandahål-

lits som offentliga tjänster har i och med förändringar på marknaden men också i och med vård- 

och landskapsreformen till stora delar utvecklats i en marknadsbestämd riktning. Å andra sidan 

så förhindrar kommunallagen redan i dagsläget kommunala organisationer från att bedriva 

verksamhet på marknaden i annan form än i bolagsform. Därutöver kommer den nya upphand-

lingslagen att tvinga offentligt ägda laboratoriebolag att avstå från att bedriva verksamhet på 

den konkurrensutsatta marknaden, ifall man vill att deras ställning som anknutna enheter 

gentemot ägarna ska kvarstå.  

Förändringstrenderna berör samtliga offentligt ägda laboratorieorganisationer. Det är förutsäg-

bart att den konsolideringsutveckling som fortgått i över 15 år inom den offentliga laboratorie-

sektorn och de skalfördelar och det kostnadsutbyte som uppnåtts i och med den här utveckling-

en äventyras om tillgodogörandet av kapaciteten avtar då efterfrågan på tjänster övergår till den 

konkurrensutsatta marknaden, där anknutna enheter inte längre kan bedriva någon verksam-

het. Utan de anpassningsåtgärder som förutsätts enligt lag hotar förändringen på marknaden att 

öka kostnaderna i synnerhet på de laboratorietjänster som används av den offentliga special-

sjukvården och äventyrar också tillgången på regionala laboratorietjänster.  

Parterna har konstaterat att aktörerna inom den offentliga sektorn måste reagera på föränd-

ringen i verksamhetsmiljön för att trygga stödserviceverksamheten som är kritiskt viktig för den 

verksamhet som bedrivs inom den offentliga hälso- och sjukvården men också för att trygga de 

framtida utvecklingsförutsättningarna. Om man inte gör något kan det här leda till en avsevärd 

ökning av enhetskostnaderna men också till att produktionen och kompetensen flyttar utom-

lands, vilket igen kan hämma patientsäkerheten och till och med försörjningsberedskapen. 

          fortsätter 



Ärendesida 16(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 83 21.5.2018 

Fullmäktige 17 18.6.2018 

 

 

Det utgångsmässiga målet för Mlab-projektet var att (1) utreda och bereda en överföring av dia-

gnostiska laboratorietjänster som tillhandahålls av projektparterna till ett ömsesidigt ägt, sepa-

rat aktiebolag, till den del som verksamheten tillhandahålls på den konkurrensutsatta mark-

naden, vilken aktörerna oavsett måste avstå från till den del som den tillhandahålls av anknutna 

enheter. Det andra målet var att (2) utreda hur laboratorier som tillhandahåller verksamhet ge-

nom anknutna enheter kunde samarbeta i syfte att trygga verksamhetsförutsättningarna och 

produktivitetsutvecklingen.  

Parterna har konstaterat att produktiviteten och kostnadseffektiviteten på laboratorier vars 

verksamhet bedrivs genom anknutna enheter i fortsättningen måste främjas på andra sätt än 

genom att söka en tillväxt på den konkurrensutsatta marknaden. I syfte att trygga kostnadsef-

fektiviteten och tillgången på laboratorietjänster som behövs inom den offentliga hälso- och 

sjukvården kunde de offentliga laboratorierna, som befinner sig i samma situation och som blir 

tvungna att dra sig från den konkurrensutsatta marknaden, fördjupa samarbetet och kompan-

jonskapet. Ägande och bestämmanderätt i ett annat offentligt aktiebolag inom laboratoriebran-

schen gör det möjligt att effektivera och specialisera verksamheten men också att genomföra 

gemensamma projekt och anskaffningar inom ramen för en bestämd arbetsfördelning.  

Projektparterna har enhälligt beslutat att föreslå en lösning där projektparterna tillsammans (1) 

bygger upp de anknutna enheternas ställning utgående från parternas delägarskap samt den be-

stämmanderätt som tilldelats de bolagsaktörer som medverkar i projektet samt (2) grundar ett 

gemensamt bolag med ett enhetlig ägar- och förvaltningssystem för den konkurrensutsatta 

marknaden. För att nå detta mål ska projektparterna ingå följande avtal som är lika förpliktande 

för samtliga parter och vidta nedan angivna åtgärder samt vid behov vidta samtliga övriga åt-

gärder som förutsätts enligt nedan uppräknade avtal eller för att verkställa nödvändiga åtgär-

der:  

1. Bli delägare i Fimlab Laboratorier Ab (och i ett senare skede i NordLab Ab) samt godkänna 

bolagets aktionärsavtal genom ett anslutningsavtal.  

 

2. Grunda ett gemensamt ägt bolag som är verksamt på marknaden (under arbetsnamnet Mlab):  

i. Godkänna Mlab:s fördrag, inklusive en kapitalisering av bolaget på överenskommet sätt;  

II. Godkänna Mlab:s aktionärsavtal,  

III Besluta att ägandet av Mlab överförs från sjukvårdsdistrikten till ett separat holdingbolag 

som sjukvårdsdistrikten grundar för detta ändamål antingen tillsammans eller skilt;  

 

Beslutshandlingarna och de bilagor som anknyter till dem har beretts i samråd av projektpar-

terna för att samtliga medverkande sjukvårdsdistrikt samt av sjukvårdsdistrikten ägda Nord-

Lab-affärsverkssamkommun och Fimlab Laboratorier Ab ska kunna fatta likalydande beslut i de 

egna beslutsfattande organen i maj-juni 2018.  

 

I och med att man ska grunda ett bolag som är verksamt på den konkurrensutsatta marknaden 

är bolagets affärsverksamhetsplan och aktionärsavtal, där man överenskommer om de principer 

som bland annat berör bolagets affärsverksamhet, ägande och förvaltning, konfidentiella (Lagen 

om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24.1 § 20 mom. 621/1999).  

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 83 21.5.2018 

Fullmäktige 17 18.6.2018 

 

Birkalands sjukvårdsdistrikt har 12.4.2018 beslutat sälja högst en andel på 10 % av sin ägarandel 

i Fimlab Laboratorier Ab och erbjuder aktier till de sjukvårdsdistrikt och aktörer inom den of-

fentliga hälso- och sjukvården, vilka medverkar i Mlab-projektet, förutsatt att de ansluter sig till 

bolaget och till det aktionärsavtal med ett separat anslutningsavtal som ingås mellan delägarna, 

vilket ger delägarna en bestämmanderätt i bolaget på det sätt som beskrivs noggrannare i akt-

ionärsavtalet. Fimlab Laboratorier Ab:s aktionärsavtal och dess anslutningsavtal är konfidenti-

ella (Lag om offentlighet i myndigheters verksamhet 24.1 § 20 moment 621/1999).  

           

Sammanfattning av Mlab Ab:s affärsverksamhetsplan  BILAGA § 83 

 

           fortsätter 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 83 21.5.2018 

Fullmäktige 17 18.6.2018 

 

 

SVD:s DIR.:  föreslår att styrelsen ska godkänna  

1. de förslag till beslut som anknyter till de anknutna enheternas 

ställning och som ingås mellan parterna i samarbetsprojektet:  

i. att samkommunen av Birkalands sjukvårdsdistrikt köper 25 

stycken aktier i Fimlab Laboratorier Ab till ett pris på 1 890,50 euro 

per styck, för sammanlagt 47 262,50 euro  

ii. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att godkänna anslut-

ningsavtalet för Fimlab Laboratorier Ab och dess aktionärsavtal 

samt att överenskomma om eventuella korrigeringar av teknisk na-

tur  

iii. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att påbörja förhand-

lingar med de övriga delägarna i Fimlab Laboratorier Ab och över-

enskomma med dem om vem som utgående från de principer som 

överenskommits i bolagets aktionärsavtal ska representera sam-

kommunen i bolagets styrelse.  

2. De förslag till beslut som anknyter till det bolag som ska vara 

verksamt på marknaden:  

i. att samkommunen i samband med grundandet bolaget tecknar en 

andel på 33,3 % av Mlab Ab:s aktier, dvs. 1 500 stycken aktier till ett 

värde på 20 euro per styck, till ett sammanlagt värde på 30 000  

ii. att samkommunen därutöver gör en placering på 90 000 euro i 

en fond som bolaget grundat för fritt eget kapital  

iii. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att underteckna alla 

handlingar som måste undertecknas för att bolaget ska kunna grun-

das och aktier ska kunna tecknas samt att överenskomma om even-

tuella korrigeringar av teknisk natur som måste göras i dessa  

iv. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att påbörja vidta-

gandet av de åtgärder som krävs för grundandet av holdingbolaget 

samt för förvaltningen och ägarstyrningen av Mlab Ab samt för 

överföringen av Mlab Ab:s aktier till det holdingbolag som ska 

grundas. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________        fortsätter 
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Fullmäktige 17 18.6.2018 

 

 

 

 

 

§ 17 Utredning av laboratoriefunktioner 

Sammanfattning av Mlab Ab:s affärsverksamhetsplan  BILAGA § 17 

 

STYR:  föreslår att fullmäktige ska godkänna  

1. de förslag till beslut som anknyter till de anknutna enheternas 

ställning och som ingås mellan parterna i samarbetsprojektet:  

i. att samkommunen av Birkalands sjukvårdsdistrikt köper 25 

stycken aktier i Fimlab Laboratorier Ab till ett pris på 1 890,50 euro 

per styck, för sammanlagt 47 262,50 euro  

ii. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att godkänna anslut-

ningsavtalet för Fimlab Laboratorier Ab och dess aktionärsavtal 

samt att överenskomma om eventuella korrigeringar av teknisk na-

tur  

iii. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att påbörja förhand-

lingar med de övriga delägarna i Fimlab Laboratorier Ab och över-

enskomma med dem om vem som utgående från de principer som 

överenskommits i bolagets aktionärsavtal ska representera sam-

kommunen i bolagets styrelse.  

2. De förslag till beslut som anknyter till det bolag som ska vara 

verksamt på marknaden:  

i. att samkommunen i samband med grundandet bolaget tecknar en 

andel på 33,3 % av Mlab Ab:s aktier, dvs. 1 500 stycken aktier till ett 

värde på 20 euro per styck, till ett sammanlagt värde på 30 000  

ii. att samkommunen därutöver gör en placering på 90 000 euro i 

en fond som bolaget grundat för fritt eget kapital  

iii. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att underteckna alla 

handlingar som måste undertecknas för att bolaget ska kunna grun-

das och aktier ska kunna tecknas samt att överenskomma om even-

tuella korrigeringar av teknisk natur som måste göras i dessa  

iv. befullmäktigar sjukvårdsdistriktets direktör att påbörja vidta-

gandet av de åtgärder som krävs för grundandet av holdingbolaget 

samt för förvaltningen och ägarstyrningen av Mlab Ab samt för 

överföringen av Mlab Ab:s aktier till det holdingbolag som ska 

grundas. 

 

FMGE:  
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 56 16.4.2018 

Fullmäktige 18 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 56 Ny ersättare i fullmäktige, Jakobstad 

 

FD 18 

Staden Jakobstad har meddelat att de utsett Kim Yli-Pelkola som ersättare i Vasa sjukvårdsdi-

strikts fullmäktige i stället för Märta-Lisa Westman. 

 
FD: styrelsen torde anteckna beslutet och föra det till fullmäktiges kän-

nedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Fullmäktige 18 18.6.2018 

 

 

§ 18 Ny ersättare i fullmäktige, Jakobstad 

STYR:  fullmäktige torde anteckna beslutet till kännedom. 

 

FMGE:  
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Personalsektionen 25 5.4 2018 

Styrelsen 71 7.5.2018 

Fullmäktige 19 18.6.2018 

 

 
 
 

§ 25 Uppdatering av behörighets och språkstadga 

Behörighets- och språkstadgan har uppdaterats med de yrkesbenämningar som tillkommit och 

avslutats via verksamhetsplanen. Gällande fältcheferna inom den prehospitala akutsjukvården, 

har social- och hälsovårdsministeriet gett en ny förordning som trädde ikraft 1.1.2018 och enligt 

vilken man tagit bort kravet på 30 sp ledarskapsutbildning och ersatt det med en text om admi-

nistrativ kompetens. 

 

Förslag till behörighets- och språkstadga i   bilaga 1/§ 25 5.4.2018. 

 

Ändringarna är införda med röd font. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget och sänder det 

till styrelsen. 

 

 

PS:  godkände enhälligt HRD: s förslag. 

  __________ 

 

 

 

 

§ 71 Uppdatering av behörighets och språkstadga 

FD 23 

Personalsektionen har uppdaterat behörighetsstadgan 5.4.2018. Fullmäktige fastställer behö-

righetsstadgan. 

 

Behörighets- och språkstadgan  BILAGA § 71 

 

 

FD: styrelsen torde föra behörighetsstadgan till fullmäktige för  

fastställelse. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 

        fortsätter 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 19 18.6 2018 

 

 

 

 

§ 19 Uppdatering av behörighets- och språkstadga 

Personalsektionen har uppdaterat behörighetsstadgan, som fullmäktige fastställer. 

 

Behörighets- och språkstadgan   BILAGA § 19 

 

STYR:  föreslår att fullmäktige fastställer behörighetsstadgan. 

 

FMGE:  

 

 
 



Ärendesida 23(26) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 24 19.2.2018 

Fullmäktige 20 18.6.2018 

 

 

 

 

§ 24 Komplettering av förvaltningsstadgan, ledningsgrupper 

FD 8 

Den 20.3.2017 godkände fullmäktige en ny förvaltningsstadga som togs i bruk 1.6.2017. Den nya 

kommunallagen krävde att förvaltningsstadgan förnyades och Finlands kommunförbund hade 

uppgjort ett normalförslag. Eftersom Vasa sjukvårdsdistrikt hade tagit en ny organisationsmo-

dell i bruk 1.1.2017 beslöts det att inga förändringar görs i organisationen utan den nuvarande 

organisationsmodellen överfördes till det nya normalförslaget. I det nya normalförslaget beak-

tades enbart de organ och tjänsteinnehavare som utövar beslutanderätt. Olika typer av samar-

betsorgan var inte beaktad. Därför kom inte heller ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten 

(§26) och ledningsgruppen för samkommunförvaltningen (§31) att överföras till nya förvalt-

ningsstadgan eftersom de tillhör den typ av grupper som inte hade någon egentlig beslutande-

rätt. Det här var i det skedet ett misstag eftersom ledargrupperna och deras sammansättning har 

uppfattats som så viktiga att de varit definierade i förvaltningsstadgan. Misstaget behöver korri-

geras. 

  

Paragraferna om ledningsgrupperna hade följande skrivning i den gamla förvaltningsstadgan: 

 
26 § Ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten och dess uppgifter 

 

Till ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten hör sjukvårdsdistriktets direktör, chefsöver-

läkaren, chefsöverskötaren, cheferna för ansvarsområdena, cheferna för serviceområdena samt 

två representanter för personalen. Som ordförande fungerar chefsöverläkaren. Sjukvårdsdi-

striktets ledningsgrupp för sjukvårdsverksamheten har till uppgift att till sin del bistå utveck-

landet och samordningen av den sjukvårdsmässiga verksamheten inom ansvarsområden och 

serviceområden då man strävar efter att sammanjämka verksamheten och resultatet i sjuk-

vårdsdistriktet med de mål och målsättningar som fastställts i fullmäktige. 

 

31 § Ledningsgruppen för samkommunsförvaltning och dess uppgifter 

 

Ledningsgruppen för samkommunsförvaltning består av sjukvårdsdistriktets direktör, 

chefsöverläkaren, chefsöverskötaren, förvaltningsdirektören, HR-direktören och 

ekonomidirektören. Som ordförande fungerar sjukvårdsdistriktets direktör. Ledningsgruppens 

uppgifter är att svara för att sjukvårdsdistriktets verksamhet och resultat motsvarar de av full-

mäktige fastställda resultatmålen och syftena. 

 

 

 

          fortsätter 
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Styrelsen 24 19.2.2018 

Fullmäktige 20 18.6.2018 

 

 

 

 

Paragraferna skulle passa bäst passa in i Kapitel 3 Personalorganisationen som § 18 och § 19. 

Det betyder att den löpande paragrafnumreringen i den nuvarande förvaltningsstadgan ändras 

från § 20 och framåt. 

 

 

FD: styrelsen föreslår för fullmäktige att de tidigare § 26 och § 31 från 

gamla förvaltningsstadgan oförändrade tas in i den nuvarande för-

valtningsstadgan som § 18 och § 19 och att den löpande numrering-

en av paragraferna ändras från § 20 och framåt. 

 

STYR:  Under behandlingen föreslog ledamot Mona Vikström, understödd 

av ordförande Hans Frantz att ledningsgruppen för kommunalför-

valtningen skulle kompletteras med juristen. Styrelsen godkände 

enhälligt beredningen med det tillägget att juristen skulle läggas till 

i ledningsgruppen för samkommunförvaltningen. 

 __________ 

 
______________________________________________________________ 

 

Fullmäktige 20 18.6.2018 

 

 

 

§ 20 Komplettering av förvaltningsstadgan, ledningsgrupper 

STYR: föreslår för fullmäktige att de tidigare § 26 och § 31 från gamla för-

valtningsstadgan oförändrade tas in i den nuvarande förvaltnings-

stadgan som § 18 och § 19 och att den löpande numreringen av pa-

ragraferna ändras från § 20 och framåt samt att juristen läggs till i 

ledningsgruppen för samkommunförvaltningen. 

 

FMGE:  
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Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun 

       Datum för sammanträdet 

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige   18.6.2018 

 

Besvärsrätt och besvärsgrunder 

Kommunalbesvär kan anföras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 

påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Även samkommunens medlemskommuner och 

dessas kommunmedlemmar kan anföra kommunalbesvär över beslut som fattats av samkommunens myn-

digheter. Ändring i ett beslut med anledning av begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär 

endast av den som begärt omprövningen. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningen, kan 

ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av parter samt samkommunens medlemskommuner 

samt dessas kommunmedlemmar. 

Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndighet har 

överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer: 

 

Framläggande av protokollet 

Framlagts allmänt till påseende, varit tillgänglig på webben  

 

Delgivning till part 

part: 

utlämningssätt och datum: 

eller ifall mottagits personligen, mottagarens underskrift:  

 

 

_________________________ 
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Besvärsskrift 

Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till förvaltningsdomstolen skall anges 

- det beslut i vilket ändring söks 

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 

- de grunder på vilka ändring yrkas. 

I besvärsskriften skall ändringssökandes namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har upp-

gjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärsskrif-

ten skall vidare uppges kontaktuppgifter under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 

Till besvären skall fogas 

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 

- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat 

- de handlingar som ändringssökanden åberopar till för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har till-

ställts myndigheterna 

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §) 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före ut-

gången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller 

midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 

ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

Tilläggsuppgifter 

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 

(701/1993) uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift. Avgift uppbärs dock inte i vissa 

nämnda lag särskilt bestämda ärenden såsom ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ären-

den som gäller offentligrättsligt tjänsteförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga un-

derstöd eller offentliga avgifter och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för änd-

ringssökanden. 
 

 
 


